coMing oUt
You might think you are alone to this...
You are not.

Remember...

IT GETS BETTER.

Comingoutové příběhy lidí z MU
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Když se řekne comingout...

…představí si každý něco jiného. Pro někoho to znamená jen slovo jako každé
jiné, pro jiného je to spojeno s velkými emocemi. Ať už pozitivními spojenými
s novou identitou, kterou člověk ve společnosti získá či negativními spojenými
s velkým strachem. V této brožuře se můžete dočíst o nejrůznějším vnímání
comingoutu. Najdete tu vyprávění, báseň i rozhovor. Většina příběhů má
ale něco společného. Comingout je pro všechny autory a autorky významný
životní krok, na který se jen tak nezapomíná, je to důležitá vzpomínka jejich
života.
Doufáme, že tyto příběhy ve Vás vyvolají vzpomínky na to, co znamená pojem
comigout pro Vás, ať už je Vaše hledisko jakékoli. A hlavně si přejeme, aby tyto
příběhy byly inspirací pro ty, kteří svůj comingout za sebou nemají a mít chtějí.
Příjemné čtení a příjemné outování přeje,
QMU.
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To bych ho vyhodila z okna.
Autoři jsou či byli studentem a studentkou FSS, FF a PřF MU.
Outující se: Jaký byl mezi námi vztah před a potom, co jsem se ti vyoutoval?
Ta, které se vyoutoval: Nejdříve jsme byli tři roky zcela běžný heterosexuální
pár, rok jsme spolu bydleli. A pak jednou večer jsi mi řekl, že ses zamiloval do
chlapce. To samozřejmě celý náš život změnilo, ale nějakým způsobem jsme
zůstali spolu a dnes tomu říkáme „náš queer vztah“. Už je to čtyři roky. Pořád
spolu bydlíme a žijeme. Kromě toho máme v současnosti oba dva partnera –
každý jiného, hodí se podotknout.
Outující se: Nevím, jestli jsem se tě na to už někdy neptal, ale jaké byly tvé
bezprostřední pocity poté, co jsem se ti vyoutoval?
Ta, které se vyoutoval: To už ses mě určitě někdy ptal. Já už si to nepamatuju
úplně přesně, ale vím, určitě, že to nebyly negativní pocity, to si vybavuji úplně
jasně. Spíš jsem silně cítila, že ti musím pomoct a že to musí být hrozně těžký.
Teď si říkám, že mám taky trochu sklony zachraňovat jako ty.
Outující se: A přišly třeba i někdy později nějaké negativní pocity?
Ta, které se vyoutoval: Určitě, přišlo hodně pocitů, kdy jsem si říkala, jak jsi
mi to mohl udělat. Že sis to měl pořádně rozmyslet a proč jsem já byla zcela
nevinně do takové situace hozena. Je jasné, že to není tvoje vina, ale v té chvíli
to na tebe padalo. Rozhodně jsem si neříkala, že vlastně pořád můžeš být na
holky, tak bys to měl zkusit nebo tak. To mě nikdy nenapadlo.
Outující se: Transformovalo nějak náš queer vztah, když jsem si našel partnera? A později jiného?
Ta, které se vyoutoval: Ano, ale s každým partnerem to bylo jiné, s každým
jsem se cítila nějak jinak. Měla jsem pocit, že ty se různým způsobem citově
interesuješ v těch vztazích, pokaždé to přišlo v jiné době, opravdu to pokaždé
byl dost unikátní zážitek. Myslím, že náš vztah také hodně transformovalo,
když jsem si já našla partnera – a nemyslím negativně.
Outující se: A co bys dělala dnes, kdyby se ti partner svěřil, že je na kluky?
Ta, které se vyoutoval: To bych ho vyhodila z okna. Ne, samozřejmě se toho
opravdu bojím, ale stejně přetrvává to, že by pro mě byl mnohem vážnější
partnerský problém mít homofobního partnera, to je jedna z věcí, kterou bych
nesnesla. Podobně to mám například s rasismem. To budu stokrát raději riskovat, že bude na chlapy, než být s někým homofobním.

Příběh comingoutu
Gabriela, krátce studovala na FF MU (obor uměnověda).
Vyoutovala jsem se až kolem 30 let. Nejprve sama sobě, poté rodičům, pak
přátelům. Rodiče už to tušili… :)
Byla to velká úleva. Mám jeden vzkaz pro všechny: Buďte sami sebou!
Život je příliš krátký na to, aby ho člověk trávil s „nepřiznanou“ identitou.

Coming out je hlavně o tom přiznat...
BobiUfi, studentka sociologie.
Spolužačka, jejíž úsměv mi připomínal Julii Roberts
Co by asi dělala Xena…?
Učitelka francouzštiny, která mě fascinovala…
Deníkové zápisky ze střední školy:
„Tak blízká a přece vzdálená
Dál ani blíž nelze jít
V hloubi duše jen palčivý cit
Nikdo však nechápe, co to znamená“
Slovo lesba se v nich nevyskytuje
Ale touhy je tam víc než dost
Studuju na vysoké škole
Opatrné hledání slov pro to, co jsem cítila
Tápu ve svých pocitech
Že existují gayové a lesby tuším… ale žádné neznám
A já…?
Druhý rok na vysoké škole
Až během studia se poprvé setkávám s diskuzí o sexualitě, identitě…
bez nádechu bizarnosti a nečeho nenormálního
Svěřuju se kamarádce, která zrovna prožívá podobné „hledání sebe sama“
Tehdy mi řekla: „To chceš sedět a čekat do padesáti, nebo s tím budeš něco
dělat?!“
První rande se ženou
A pak další a další
Jen ten trapný moment, kdy se loučíme na schodech a kolem projde moje
matka s přítelem
Vykoktala jsem ze sebe přiškrcené „ahoj“
A měla jsem pocit, že teď už to určitě ví
Ale když jsem přišla domů, nedělo se nic
Další přítelkyni už si hledám v Brně
Poprvé jsem skutečně zamilovaná
A chtěla bych to vykřičet světu
Kamarádkám jsem to už řekla
Ale doma?

...svou sexuální orientaci sama sobě
Musím to říct
Jedu domů
Odhodlávám se celý víkend
V neděli večer, po celém dni zarytého mlčení
Celou dobu si v hlavě přehrávám, jak to řeknu
Maminka se ptá, jestli mi něco je
Říkám že ne, ale vevnitř jsem svázaná strachem,
nemůžu se ani nadechnout
Ptá se znovu
„Nic mi není. Jenom…“
„Víš, jak teď hodně telefonuju? Tak je to proto, že někoho mám.“
„Já… jsem lesba.“
„No a?“
(vyděšeně se ptám) „Tobě to nevadí?“
„Ne.“
(nechápu) „Ty jsi v klidu?“
„Jasně, co mám dělat. Hlavní je, abys byla šťastná.“
Od té doby uplynulo pět let.
Žiju se svou ženou.
Můj otec si ji oblíbil.
Sestra se ptá, kdy budeme mít dítě.
A já listuju deníkem a v zápise z roku 2007 čtu:
Jsem feministka.
Jsem lesba.
Tak to jsou ony „nové“ dvě složky mojí osobnosti.
Do jaké míry jsou vlastně nové, toť otázka… nejspíš ve mně dřímaly už
nějakou dobu, tedy co se té lesby týče, to je téměř jisté, tato složka mé identity
sama o sobě není otázkou volby, tou je jen to, jestli svou „přirozenost“ (jakkoli
to slovo jako feministka/genderistka/(sociálně-konstruktivistická) socioložka
nemusím mít ráda) budu následovat, nebo ji potlačím předem připravenou
šablonou dle sociální normy. Já jsem to ale neudělala. A udělat nechci. Nechci
se stydět za to, kdo jsem, nechci se skrývat a předstírat, že jsem někdo jiný.
Zdá se, že studium na Masarykově univerzitě mě opravdu hodně ovlivnilo…
Ale v tom dobrém slova smyslu
Studium není jen o poznání
ale hlavně o sebepoznání.

Coming out
Ondra, studuje na MU.
Pod pojmem coming out si většinou představíme nepříjemné hledání „té
správné chvíle“ říct to rodičům a jejich následnou reakci. Ale vlastně proč
používat taková zájmena?! Není žádné TO. Coming out znamená říct nejen
rodičům, že jsem gay, že jsem homosexuál, že jsem teplej, že se mi líbí kluci.
Není to vůbec jednoduché a někteří se k tomu neodhodlají nikdy. Mně ale byla
tato možnost, řekl bych snad až privilegium, oznámit svou orientaci rodičům,
odepřena. Moji rodiče se totiž o mé orientaci dozvěděli sami a to dost brzo
a dost nešťastně.
Jednoho večera, když mi ještě nebylo ani 15 let, jsem si psal se svým prvním
přítelem na chatu, když mě táta zavolal k večeři. Napsal jsem miláčkovi, že se
za chvíli vrátím a odešel jsem. V klidu jsem jedl a táta mezitím chystal nějaké
věci do práce, chodil do pracovny a tak. Po večeři jsem se vrátil k počítači
a pokračoval v chatování.
Další den mě ale čekalo dost nepříjemné překvapení. Máma si se mnou chtěla
promluvit a celkem narovinu se zeptala, jestli jsem na kluky. Tyto otázky jsou
opravdu nepříjemné, normálně by se člověk i přiznal, ale na takovou přímou
otázku je těžké jen tak říct „jo“. Začal jsem teda mlžit. Proč si to jako myslí,
že to tak není, že si jen nejsem jistý a podobně. Řekla, že si to myslí, protože
nějakýmu klukovi píšu miláčku a že ho miluju, takže si tím asi celkem jistý
jsem. Tady mi trochu došla slova. Byl jsem už tak dost v rozpacích z celé situace, a když jsem si uvědomil, že mi prohlíží diskuze na počítači, byl jsem hodně
v šoku. Rozhovor jsem alespoň prozatím co nejrychleji ukončil a čekalo mě
samozřejmě spousta přemýšlení.
I přes nepříjemnost celé situace jsem si nakonec řekl, že je asi dobře, že už to
ví a že se k tomu nemusím odhodlávat sám. To jsem ale ještě netušil, co mě
čeká. Rodiče si totiž uvědomili, že moje dlouhá odpoledne se spolužáky asi
nejsou úplně tak se spolužáky, ale spíš s nějakým klukem, který je o dost starší.
Následujících pár měsíců bylo velice náročných. Rodiče chtěli mít neustále
kontrolu nad tím, s kým a kde jsem a já chtěl samozřejmě vídat přítele. Jedinou
cestou pro mě tedy byla lež a výmluvy. Některé zasvěcené kamarádky mi občas
dělaly alibi a rodiče přece jen museli do práce, tak jsem nějaký čas o samotě
měl. Lhát mi ale nikdy nešlo a rodiče postupně mé lži odhalovali a situace se
zhoršovala, tedy alespoň po nějakou dobu.

Asi po pěti krušných měsících, kdy jsem zažil spoustu dalších nepříjemných
rozhovorů a zpovědí, totiž začali pomalu chápat, že opravdu udělám všechno
pro to, abych se s ním viděl. A zjistili, že i když je starší, asi to není žádný úchyl
a že to se mnou nemyslí špatně. Chtělo to ale hodně času, než pochopili, že
mám opravdu přítele.
Vztah to byl poměrně dlouhodobý a ke konci se stala i zajímavá náhoda, že můj
přítel se stal kolegou mého taťky, takže mi odpoledne oba vyprávěli, že dneska
se zase potkali, každý se svou dávkou šoku, což mi zpětně připadá úsměvné
a vlastně i v té době už jsem věděl, že se blýská na lepší časy.
Po pěti letech už jsou rodiče s mou orientací naprosto smíření a nynější přítel
je téměř součást rodiny. Myslím, že skoro každý rodič svého syna či svou dceru
pochopí, ale musíme být silní a dát jim čas. Určitě bych doporučil odhodlat se
k tomu co nejdřív, ale pokud máte možnost volby, zvažte, kdy je vhodná chvíle
a třeba to smiřování se s vaší orientací rodičům i sobě trochu usnadníte. Všem
vycomingoutovaným přeji hodně štěstí, čerstvě vycomingoutovaným hodně sil
a trpělivosti a těm, co to teprve čeká pevnou vůli. Mějte se duhově a nemějte
předsudky.

Happy end
Jana, studentka FF MU.
Můj coming out byl celkem rychlý a bezbolestný. Sice od mých 15 uplynulo
už 5 let, ale na můj CO, ať už v rodině, nebo mezi přáteli, si vzpomínám velmi
detailně. Všechno přišlo s mojí první slečnou. Nejdříve jsem musela s pravdou ven u mých kamarádek z gymplu. Jejich zvědavým očím totiž neuniklo,
když mě má přítelkyně doprovodila ráno ke škole, kde se se mnou jaksepatří
rozloučila. Jelikož však byla spíše klučičího vzhledu, stalo se to, že jenom jsem
dorazila do třídy, odchytla si mě skupinka mých kamarádek a začaly vyzvídat, kdo je ten pěkný kluk, se kterým jsem se líbala před školou. Ještě teď si
vzpomínám na ty jejich překvapené obličeje, když jsem jim oznámila, že ten
kluk je ve skutečnosti holka, a taky na to trapné ticho, když nikdo nevěděl, co
na to říct. Ale po tom, co se vzpamatovaly z počátečního šoku, opět začaly
vyzvídat a můj vztah nebraly jako něco zvláštního, jiného. Poté ale přede mnou
byl ten těžší krok… oznámit to doma rodičům.
Věděla jsem, že to před nimi nechci dlouho tajit, že jim nedokážu lhát o tom,
kam pořád chodím a s kým, a proto sotva jsem se vzpamatovala z jednoho
coming outu, už jsem se chystala na další. Pamatuju si, že to bylo ve čtvrtek.
Ten den jsem totiž pokaždé chodila ještě po škole do jazykové školy, a tak jsem
měla víc času na to, abych se na tento krok připravila. Myslím, že jsem ostatním musela celý den připadat jako duch. Nevnímala jsem látku ve škole,
ani angličtinu odpoledne a skoro ani své kamarádky, které věděly, co se chystám udělat, a podporovaly mě. Když jsem šla večer domů, myslela jsem, že
každou chvílí omdlím, ale naštěstí se tak nestalo. Přišla jsem domů. Taťka
seděl v obývacím pokoji, mladší sestra nebyla doma a mamka byla u nás
v pokojíčku a dělala něco na počítači. Chtěla jsem to první oznámit jenom
mamce a teď pro to byla ideální příležitost. Posadila jsem se v pokoji na židli za
mamkou a sbírala všechnu odvahu, kterou jsem v sobě měla. Několikrát jsem
jen otevřela pusu, ale hlas mě neposlouchal, a tak dál pokračovalo to ticho.
Když mamka dodělala, co potřebovala, a chystala se k odchodu, podívala se na
mě a všimla si mého výrazu. „Děje se něco?“ zeptala se. Jestli jí to neřekneš teď,
budeš zase sbírat odvahu další měsíce, možná i déle! Ozývalo se v mé hlavě.
„Potřebovala bych s tebou mluvit.“ Posadila se zpátky ke mně. „Víš… já teď
s někým chodím.“ „Vždyť to je super!“ Viděla jsem, jak se usmívá. Má takovou
radost a já jí teď určitě zklamu. Zhluboka jsem se nadechla. „Ale ona je to
holka.“ Jen jsem to dořekla, rozbrečela jsem se.

Nebylo to tím, že bych se bála, jaká reakce bude následovat, ale spíš všechno
to napětí, které jsem v sobě doteď držela, potřebovalo nějakým způsobem ven.
Očima plných slz jsem se podívala na mamku. Taky brečela. Myslela jsem, že
všechno dopadlo špatně, když v tom mě objala a dala pusu na čelo. A tak jsme
tam několik minut, vůbec netuším kolik, seděly s brekem a v objetí. Když se
emoce uklidnily, najednou se zvedla, řekla, ať počkám, a odešla z pokoje pryč.
Vůbec jsem nechápala, co se děje, a tak jsem seděla a čekala. Když se po pár
minutách znovu otevřely dveře, objevila se už usmívající se mamka a za ní taťka
s vážným výrazem. „No, tak už o všem vím,“ pokračoval vážně. Nevěděla jsem,
co bude následovat. Vtom ale vážnou tvář nahradil úsměv. „Aspoň ušetříme
za antikoncepci,“ pronesl už se smíchem. Všechno ze mě spadlo. Poté jsme asi
hodinu seděli všichni tři v pokoji a povídali si, rodiče se ptali na to, co je zajímalo, a já zatím v duchu děkovala, že vše tak dobře dopadlo.
V souvislosti s mým coming outem si ještě vzpomínám na své 18. narozeniny, když jsem od maminky dostala takový sešit, kde byly napsány všechny
její důležité vzpomínky související se mnou za celých 18 let. Vždycky když si
to znovu pročítám, nejraději se zastavuji obzvlášť u jedné pasáže: „Moc jsem
se těšila na tvé taneční, jak tě uvidím v šatech a na parketu s chlapcem. Až
později jsi nám řekla o své sexuální orientaci a došlo mi, jak ti musely být mé
otázky ohledně chlapců nepříjemné. Ještě dnes oceňuji tvoji odvahu, že si nám
sdělila, že ten, koho máš ráda, je děvče.“ Když jsem toto četla poprvé, velmi
mě to dojalo a já si uvědomila, jaké mám štěstí. Chtěla bych svým rodičům
poděkovat, že mě nejen vzali takovou, jaká jsem, ale i mi pomohli s dalším
coming outem u příbuzenstva, podporovali mě ve všech mých vztazích a nyní
berou mou přítelkyni jako svou třetí dceru. Vím, že to není vždycky takhle
idylické, ale přála bych všem, kteří mají tento krok ještě před sebou, aby to
mělo podobně šťastný konec jako u mě.

Lov vzácného zvířete
Autorka studovala FSS MU.
Svůj coming out bych připodobnila k lovu nějakého vzácného a plachého
zvířete. Člověk prochází životem a cítí zvídavý pohled toho něčeho tajemného.
Z počátku si toho příliš nevšímá, jak ale stárne, pohledy jsou čím dál zvídavější
a hlavou víří mnoho otázek. Tak jsem i já po nějaké době hledání toho něčeho
tajemného uvědomila, že chci-li to opravdu polapit, musím udělat první krok
a jít prozkoumat, co se skrývá za tou bariérou tajemna. A tak jsem se rozhodla
a váhavě se vydala objevovat. A jako každý lov občas nemusí skončit úspěchem,
zprvu ani já jsem nebyla příliš úspěšná a schovávala jsem se za hradbu omluv
a výmluv do bezpečí heterosexuálního světa prošpikovaného genderovými stereotypy.
Jenže ty pohledy, to tajemno okolo tam venku pořád bylo a já jsem to nakonec
musela objevit. Zprvu nesměle jsem se k tomu přiblížila a snad trochu bojácně
se pustila do prvního kontaktu. Jaké to bude, když budu poprvé sama s ženou?
Bude se mi někdy nějaká líbit tak moc, že se mi z ní rozbuší srdce? Ty otázky
mě trápily dlouho, tak dlouho, dokud jsem nepotkala ji. Byl to jeden krátký
moment v tramvaji, kdy světlo dopadlo na její černé vlasy a tehdy mi vše zapadlo. Past sklapla a zvíře, které jsem tak dlouho z povzdálí zkoumala, bylo
polapeno. Když jsem past otevřela, byla jsem to já a přece jiná. To seznámení
sama se sebou bylo tak intenzivní, že už nešlo si představit cestu zpět. Všechno
se pro mě tehdy v tu krátkou chvilku změnilo a nezbývalo než se s tou změnou
naučit žít.
Když se teď po nějaké době dívám zpět, vím, že jsem tehdy byla vlastně celá
nejistá z toho, co jsem objevila sama o sobě, a možná proto pak přišlo další
hledání a opakované ujišťování se o tom, že opravdu jsem ulovila sama sebe
a že všechny změny, které s tím přišly, jsou proto, že už se nechci nikam schovat. Když vidím sebe v zrcadle, už si skoro nedovedu představit, že to tajemné
něco by nebylo mojí součástí. Být lesba je možná politická identita, možná
snad i životní styl, ale především je to něco, co je ve vás. I když to s sebou nese
mnoho vysvětlování, je lepší, žít taková, jaká jsem, než se celý život koukat do
tmy na to tajemné něco a čekat, že to zmizí.

Univerzitní COs
jcomebac, pracuje na MU.
Devadesátá léta, v devatenácti, na Masaryčce. Po mírně popřeném („to si jen
něco namlouváš“) coming outu matce si říkám, že v Brně budu svou orientaci
hlavně žít, váhám nad Annoncí (nebo to byl Inzert Expres?) – „ráda bych našla
tu správňáckou holku…“ – já taky; ale ten rok se zamiluju do chlapa. Učitel. Je
z toho dlouholetý vztah. Popření? Jiný směr? Nevím, každopádně hodně zvratů
a velmi queer. Jo, ale vlastně taky velmi normální. Od spolužačky z anglistiky
se dozvídám, že se schází nějaká sexualitu diskutující skupinka; nejdu – nechci
spát s lektorem, co přednáší Kristevu; místo toho lámu spolužačku a ona se
vyspí s náma. Zakládají STUD. My žijeme ve třech. Jiná holka z jiné katedry –
navenek to tajíme, aby nám pak všichni známí řekli, že to samozřejmě věděli.
Hltám Journal of Bisexuality, dovezený mi kolegyní, mou lesbickou ikonou, na
kterou mám později na doktorátě velký „crush“. Chodím na STUD, diskuse jsou
super, jen Queer as Folk tehdy nedávám. Chodím s další holkou, jsem hrozně
šťastná, tentokrát je jen „moje“ – ale ona má vedle mě taky kluka... Dnes mají
syna a já mám z toho radost. Nové milénium. Rozcházím se s mužem; je těch
rozchodů ale trochu víc najednou – končím v blázinci, teda začínám. Zpátky na
MU, teď už zaměstnaná. Zatím se vztahům vyhýbám, ale milé socioložce nakonec neodolám. Po mnohých zamilovanostech první velká láska a opravdový
vztah. Děláme pride. Uzavíráme registrované partnerství. Na svatební fotce je
nás víc než padesát – jen babička nedorazila. V práci dostávám od kolegyň a
děkana dárek. Štěstí, které je možné sdílet. Jsou ale i věci, na které nejste až tak
hrdí. Další rozchod, konec. Nový začátek. S každým z nich možnost i nutnost
dalších comingoutů. I má současná žena je socioložka, ale tenhle bod neřeším:
doufám, že nám to vydrží. Každý den může být krásný. A univerzita je inspirativní prostředí.

Vždy je tu někdo, kdo ti rozumí
Thomas Laurent, kamarád studenta MU.
Vždy jsem si byl s rodiči velmi blízký. Byl jsem to vzorné dítě, se kterým se
rodiče chlubí. Hrál jsem na klavír, zpíval ve sboru. Dělal jsem věci prostě proto,
že mi je rodiče předložili jako hotovou věc. Chtěli, abych nastoupil na gymnázium, a já udělal přijímačky jako nejlepší z ročníku.
Už tehdy jsem věděl, že se mi líbí kluci, ale nebylo to „normální“. Tuhle dobu
svého života nazývám „acting like a straight“ – když se doma mluvilo o homosexuálech, mluvilo se o nich jako o úchylech, perverzácích, lidech, co kazí
morálku a dělají ostudu svým vykrouceným chováním. Nechtěl jsem být na
kluky. Nechtěl jsem být něco, za co by se rodiče styděli. Ale nakonec jsem si
uvědomil, že nežiji svůj život. Žil jsem život, který mi naši naplánovali. Na
sklonku čtrnáctého roku jsem chodil se svým prvním klukem. V tajnosti, aniž
by to někdo věděl. Scházeli jsme se na odlehlých místech, kde nás nikdo nemohl
vidět. Ani jeden z nás se nechtěl dobrovolně vystavit nenávisti a posměchu. Po
rozchodu s ním jsem nevěděl co dělat. Potřeboval jsem radu od mamky, od
někoho blízkého, ale co jsem měl dělat.
Můj první „coming out“ byl nejlepší kamarádce. Ona to vzala až překvapivě
dobře. Navíc to prý tušila. Moje kamarádka a její rodina, pro mne vždy byly
něčím jako rodinou. Jí říkám „ségra“, její mamince říkám „mami“ a ony mi
zase říkají bráško a synu. Když jsem dosáhl 18. roku života, rozhodl jsem se,
že už před svojí biologickou rodinou svojí sexualitu tajit nemůžu. O Vánocích
jsem se přiznal matce, o dva měsíce později otcovi, a následně se to dozvěděla
celá rodina. Kdo čeká „happyend“, toho asi zklamu. Matka se s tím nesmířila
a otec, ten svoje city k mojí maličkosti neprojevoval ani předtím. Dělají mi ze
života peklo, ale to je ve srovnání s tím peklem, ve kterém jsem byl, než jsem se
přiznal, hotový ráj na zemi. Naučilo mne to jednu věc. Bez ohledu na to, jaké je
tvoje okolí, neboj se ukázat svoji pravou tvář. Neříkám, že to bude snadné, ale
horší věci se stávají každý den.

Střední škola
Michaell, kamarád studenta MU.
Vzpomínáte si, jak jste poslední rok na základní škole řešili volbu své střední
školy? Učitelé do vás „hustili“ důležitost tohoto rozhodnutí a doma vám rodiče
vštěpovali do hlavy, co je pro Vás nejlepší.
Asi každý z nás si tam někde daleko ve svých vzpomínkách uvědomí, co tenkrát
cítil a pravděpodobně se mnou budete souhlasit, když řeknu, že se nejednalo
zrovna o „pohodové“ období. Člověk opouští základní školu a přemýšlí nad
tím, že se bude muset vyrovnat nejen s obtížným učivem školy, na kterou se ještě
musí dostat, ale je tu ještě fakt, že se rozloučí s kolektivem spolužáků možná
i přátel, které dobře zná a se kterými strávil podstatnou část svého života. Moc
dobře si toto období pamatuji a mám ho opravdu spojené s nervozitou z toho,
jací asi budou spolužáci v mé nové škole. Všechno to tedy začalo mým nástupem na střední školu, proto rovnou přeskočím přijímací zkoušky a přesuneme
se na začátek září roku 2000.
Nástup do nové školy pro mě znamenal velký stres spojený s novým
prostředím. Jsem v podstatě introvert a tenkrát jsem byl ještě ke všemu trochu
při těle. Ideální terč pro sebevědomé spolužáky, kteří využívali své povýšenosti
a pokoušeli se mě vyvést z míry formou šikany. Nepředstavujte si nějaké
hororové situace, které známe z dnešní doby. Tenkrát šlo jen o hloupé vtípky,
posměšky, nebo šťouchance. Žádné fyzické napadení nebo útok se nekonal a já
nepociťoval nějakou velkou zášť vůči svým soupeřům. Postupem doby jsme
si ale na sebe zvykli – já si nedělal nic z jejich posměšků a oni s tím postupně
přestávali, jelikož čas od času potřebovali opsat domácí úkol a nebo napovědět
při písemce z dějepisu. Právě poslední rok na základní škole byl z hlediska
vztahů k mým spolužákům ten nejlepší. Vzájemně jsme se respektovali, ale
jedno mi prostě zůstalo: Byl jsem ten „tlustý“, plachý kluk, kterého měli rádi
učitelé a který se více kamarádil s holkami než s drsnými kluky ze třídy. Chtě
nechtě jsem věděl, že jsem pro některé „teplouš“ nebo „buzerant“. Vadilo mi
to, ale nějak jsem to neřešil. Čím víc se ale blížil můj nástup na novou školu,
tím víc jsem se smiřoval s tím, že v novém kolektivu si pravděpodobně projdu
podobnými urážkami. Bál jsem se o to víc, protože jsem se hlásil na střední
školu zaměřenou na ryze mužský obor a tím jsem čekal velkou převahu kluků
ve třídě. Mé obavy se v podstatě vyplnily, ale netušil jsem, že si prožiju i něco
úplně jiného. Ptáte se co? Prostě jsem se zamiloval. Bláznivě, až po uši, jak se
tak s oblibou říká.

První den v nové škole jsme se všichni sešli ve třídě, kde jsme si každý vybral místo podle svých představ. Jelikož jsem přišel mezi prvními, mohl jsem
si vybrat místo podle svého gusta, a tak jsem se posadil do prostřední řady
do třetí lavice. Postupně se třída plnila a já si se zaujetím prohlížel každého
nového žáka. Bylo tam spousta krásných kluků – ano, už tenkrát jsem měl oči
spíš pro kluky než pro holky a uvědomoval jsem si, že nadávky, kterými mě
spolužáci v minulosti uráželi, jsou víc a víc pravda. Prostě jsem věděl, že jsem
na kluky, ale byl jsem rozhodnutý, že se to nikdy nikdo nedozví. Do lavice
přede mnou si sedli dva kluci a poté, co byla třída plná, jsem věděl, že to jsou
dva nejhezčí kluci ze třídy, alespoň dle mého soudu. Ten první den bylo ve
třídě ticho a nikdo s nikým nemluvil. Vlastně asi všichni prožívali podobné
pocity jako já, a tak jsme každý pozorovali každého a snažili se odhadnout,
kam koho zařadit. Po týdnu se ale situace změnila a nastalo přesně to, co jsem
předpokládal. Většina lidí mě odhadla jako šprta, který se bojí udělat jakýkoliv „průser“, a v ten okamžik jsem se ocitl v roli pomyslného terče ostatních.
Jediné, co mě uklidňovalo, byl fakt, že kousek ode mě seděl kluk, kterého kolektiv odhadl podobně a ke kterému si dokonce ani nikdo nepřisedl. Věděl jsem,
že to bude asi první člověk, se kterým se tam začnu bavit, a také se tak stalo.
Jmenoval se Mirek a povahou jsme si byli velmi podobní, což nás předurčovalo
k tomu, že oba dva se budeme muset vyrovnat s převahou spolužáků, kteří
nevedli zrovna ukázkový studentský život. Uplynul týden a před námi byla
první hodina tělocviku. Věděl jsem, že teprve tam půjde do tuhého. Zatímco
Mirek byl sportovec a hodně rád měl fotbal, já byl jediným klukem, který fotbal
nehrál a který byl na hřišti něco jako plyšová hračka, do které si každý kopl.
Nenáviděl jsem tělocvik a každé pondělí pro mě bylo utrpení. Nicméně jsem
musel chodit i na tyto hodiny a právě zde si mě všiml jeden z těch dvou hezkých kluků, kteří seděli v lavici přede mnou. Jmenoval se Vojta Žehrovský, ale
jelikož to byl ten drsný kluk, tak se mu říkalo Žéra – podle jeho příjmení. Právě
na hodinách tělocviku jsme se jaksi nepohodli a já jsem se mu krásně hodil
k tomu, aby si na mě pěstoval svou nadřazenost. Opět se nejednalo o nějaké
fyzické násilí, ale urážky a vtipy mi znepříjemňovaly život natolik, že jsem to
jednou už nevydržel a jak se tak říká, pořádnou jsem mu natáhl. Toho si všiml
Jakub – Žérův soused z lavice a zároveň druhý z té dvojice kluků, kteří se mi
líbili. Místo toho, aby se Žéry zastal, začal se smát a plácat mě po rameni. Tak
moc mu to slušelo. Měl krásnou štíhlou postavu, byl o trochu menší než já, měl
tmavé nagelované vlasy, a když se smál, měl roztomilé vrásky u pusy.

Ten den jsme šli spolu ze školy a já byl hrozně rád, že jdu vedle tak krásného
kluka, který byl schopen zastat se mě, a zároveň jsme si opravdu příjemně
povídali. Časem se z nás stali přátelé já, Jakub a samozřejmě Mirek. My tři
jsme tvořili skupinu – dva šprti a jeden hezounek, který se uměl zastat slabších.
Měsíce a následně i roky ubíhaly naší školou a z nás se stali opravdoví přátelé.
Už jsem nebyl jen já, ale byli jsme tři. Společné obědy, společné cesty ze školy,
společné přípravy na testy a já se do Jakuba zbláznil. Bylo to prostě něco jiného,
když jsem šel po chodbě a on mi z legrace skočil na záda. Pokaždé, když jsme
se nechtěně dotkli, tak jsem cítil tak krásný pocit, že jsem si začal uvědomovat
vyšší náklonnost k tomuto kamarádovi. Byla to láska? Nevěděl jsem to. Nikdy
předtím jsem k nikomu nic podobného necítil. Když jsme byli spolu, tak jsme
se často smáli, pošťuchovali se, žertovali jsme a já si stále dokola pokládal
otázku, co to vlastně k Jakubovi cítím. Byli jsme přátelé a já moc dobře věděl,
že mu nemůžu ani naznačit, na co myslím. Jakmile by to zjistili ostatní, stali
bychom se terčem posměchu oba a to jsem nechtěl – ani ne tak kvůli sobě,
ale kvůli Jakubovi. Věděl jsem, že kdyby na to Jakub přišel, udělal by všechno
pro to, aby se mnou neměl nic společného, aby se kvůli mě nestal středem
pozornosti a posměchu. Když jsem si to všechno uvědomil, znovu jsem se utvrdil v tom, že se nikdo a nikdy nesmí dozvědět o tom, že jsem se zamiloval
do spolužáka. Ano, zamiloval – pochopil jsem to všechno a přišel jsem na to,
že je to ten nejkrásnější pocit, který jsem do té doby měl. Zároveň jsem ale
také věděl skutečnost, že když by se to někdo dozvěděl, vše to skončí. Byl jsem
tak šťastný, ale zároveň nešťastný. Stále jsem na něho myslel, ve škole, doma,
zdálo se mi o něm… Zažíval jsem nejkrásnější okamžiky v životě a zároveň
mi byl pocit štěstí tak vzdálený. Denně jsem měl Jakuba vedle sebe, chtěl jsem
se ho dotýkat, obejmout ho a jednou jsem ho dokonce i málem políbil. Bylo
to o volné hodině v době oběda, kdy jsme ve třídě zůstali sami. Řešili jsme
nějaký matematický příklad a Jakub byl vedle mě. Židli obrátil opěradlem
dopředu a obkročmo si na ní sedl, aby si mohl o opěradlo opřít ruce. Byl unavený, a tak na té židli nakonec spíš ležel než seděl a bradu měl opředou o ruce
a opěradlo. V okolních třídách probíhala výuka a všude vládlo krásné ticho.
Byl květen a otevřenými okny proudil do třídy čerstvý vzduch, přičemž z dálky
byl slyšet ruch pražských ulic. Okny do místnosti pronikaly sluneční paprsky,
které vysušovaly čerstvě smazanou tabuli a já byl skloněný nad sešitem plným
rovnic, neznámých a složitých vzorečků. Jakub mě pozoroval a já se na matiku
nemohl soustředit. Cítil jsem jeho parfém a věděl jsem, že mě sleduje a je tak
blízko. Tak moc blízko.

Chtěl jsem otočit stránku v sešitě, neboť jsem jednu už úplně popsal, a najednou mě Jakub popadl za ruku. Vzal mě za zápěstí a já vůbec netušil co to má
znamenat. Lekl jsem se, ale zároveň jsem cítil tak krásný pocit. Vypadalo to,
jako by chtěl, abych šel k němu blíž… Jednalo se o pár vteřin, ale nekonečných.
Za tu dobu mě napadlo tolik věcí. Polibek? Opravdu? Srdce se mi rozbušilo
a musel jsem vypadat komicky a vytřeštěně. Vzal mě za ruku člověk, kterého
jsem miloval. Cítil jsem, jak mi sevřel zápěstí a snažil se mě přitlačit k sobě.
Dodnes si pamatuji, že to byl pro mě silný zážitek, alespoň do té doby, než
jsem zjistil, že se chce pouze podívat na mé hodinky, které jsem měl na ruce.
Když zjistil, kolik je hodin, zalekl se, že si nestihne dole v knihovně okopírovat
nějaká skripta. Rychle se zvedl, odešel, zabouchl dveře a já jen slyšel jak se celou školní budovou rozléhalo dupání od toho, jak běžel chodbou.
Byly to čtyři roky, co jsem studoval na střední škole a co jsme spolu s Jakubem
byli denně spolu. Potom přišla maturita a já přemýšlel, že mu řeknu vše, co
jsem k němu cítil. Jenže jsem nemohl. Věděl jsem, že už by se mnou nikdy
nepromluvil. Je to přece chlap a má svou hrdost. Asi by nerozdýchal, kdyby
se dozvěděl, že se do něj zamiloval gay. Gay. To slovo jsem nesnášel. Byl jsem
přesvědčený, že nejsem žádný gay. Věřil jsem tomu, že se to stejně ještě změní.
Třeba to ani nebyla láska, co jsem k Jakubovi cítil. Mnoho podobných vysvětlení
jsem si v duchu dal a po maturitě jsem se s Jakubem rozloučil a slíbili jsme si,
že se určitě uvidíme. Ostatně právě slib našeho setkání mě trochu uklidňoval,
protože jsem si nedovedl představit, že teď se vlastně moc potkávat nebudeme.
Nakonec jsme se ale opravdu neviděli. Zatímco já zůstal v Praze a dostal jsem
místo v jedné bance, Jakub se usídlil za Prahou a pracoval jako technik v jedné
soukromé firmě.
Trvalo tři roky, než jsme se my tři kluci domluvili a sešli jsme se v Praze u piva.
Mirek studoval a my s Jakubem jsme už řádně pracovali. Moc jsem se na to
setkání těšil, a když jsem Jakuba viděl, zjistil jsem, že ho stále miluju. Vypadal nádherně, spokojeně, měl krásné značkové oblečení a bylo vidět, že se
mu nedaří špatně. Ten večer jsem měl výbornou náladu a s úsměvem jsme
vtipkovali jako za „starých“ časů ve škole. Zeptal jsem se Mirka, jestli už má
ženu a děti a dozvěděl jsem se, že chodí s krásnou holčinou, kterou poznal
v tanečních. Úplně stejně jsem se zeptal Jakuba, abych zjistil jaká ženská ho
ulovila a jestli už hodlá založit rodinu. Jakub se usmál a řekl mi, že je gay a má
přítele, takže žádnou rodinu neplánuje… Celou cestu domů jsem stále dokola
slyšel: „Jsem gay… jsem gay… jsem gay…“. Nemohl jsem tomu uvěřit a začalo
mi velmi složité období.

Do této doby jsem slovo gay považoval za sprosté, a když mě tak někdo označil,
bral jsem to jako urážku. Stále se mi vracela otázka, proč jsem to Jakubovi tenkrát neřekl. Uvědomil jsem si, že zatímco já se trápím se svou orientací, Jakub
to přiznal a je šťastný. Má přítele a žije spojený život, zatímco já se připravuji na
život ve lži a v zapírání vlastní přirozenosti.
Několik měsíců jsem přemýšlel. Neměl jsem chuť k jídlu a shodil jsem dvacet kilo. Byl jsem nervózní, podrážděný, vyčítal jsem si, že jsem teď mohl
s Jakubem být já. Brečel jsem. Pochopitelně si toho všeho všimlo mé okolí. Má
rodina. Přátelé. Věděli, že se něco děje. Když člověk ztratí dvacet kilo váhy a při
tom rezolutně změní své chování, tak si někteří mysleli, že jsem onemocněl
a snažili se se mnou o tom mluvit. To mě rozčilovalo ještě více a tak jsem se
vyhýbal jakékoliv komunikaci. Chodil jsem do práce a z práce. Nic víc. Zachránil mě internet a chat. S kým jiným jsem mohl chatovat než s Jakubem. Naše
komunikace se změnila – chtěl jsem, aby poznal, že mám stejnou orientaci
jako on a tak jsem zprávy schválně psal tak, aby nenápadně odhalily to, že
jsem gay. Už mi to slovo nepřipadalo tak hloupé. Podařilo se. Jeden večer to
Jakub zjistil a najednou, jakoby se prolomil led. Řekl jsem o sobě, že jsem gay
a z Jakubových zpráv jsem vycítil, že je nadšený. Hned mi ochotně vyprávěl
vše o gay komunitě. Napsal mi, kolik spolužáků se přiznalo k jiné orientaci,
kolik herců, hereček, zpěváků a zpěvaček. Kolik profesorů ze školy. Najednou mi spadl velký kámen ze srdce. Jako bych se najednou za sebe nestyděl.
Jako bych to byl opravdu já. Ještě ten večer jsem se setkal se svojí maminkou.
Okamžitě poznala, že mám dobrou náladu, což bylo podezřelé, několik měsíců
byl v depresích. Neváhala a přinesla láhev slivovice se slovy, abych jí konečně
řekl, co se děje a proč jsem se tak změnil za poslední dobu. Sedli jsem si ke
stolu a začali jsme si povídat. Mluvil jsem v hádankách a jinotajích, ale ona to
pochopila. Do té doby si myslela, že tajím nějakou nemoc, a bála se. Řekl jsem
si, že jí to musím říct. Vypil jsem sklenku slivovice a začal jsem větu: „Mami,
já jsem …“ Nemohl jsem to vyslovit. Znovu a znovu jsem opakoval: „Mami, já
jsem…“ Znovu a znovu jsem do sebe naléval tu moravskou slivovici, až najednou, ve značném alkoholovém opojení, se slzami v očích jsem tu větu dokončil.
Mami, já jsem GAY. Toto mi zaznělo z úst a poníženě a v obavách jsem se díval
do očí člověka, který mě má na celém světě nejraději. Maminka neváhala ani
minutu a odpověděla: „To já přece vím.“ Překvapila mě a řekla, že je moje matka a poznala to už dávno. Teprve od té doby jsem se změnil, začal na sobě pracovat a přestal jsem být tím šprtem, slušňákem či třídním outsiderem. Teprve,
když jsem pochopil sám sebe, mohl jsem být respektován ostatními.

Příběh doznání
Kisby.
Pamatuji si, jak jsem ještě jako malý kluk z venkova běhal s kamarády za kombajny a traktory na pole nad vsí, abychom se mohli povozit a blíže prozkoumat,
jak jaký stroj funguje. Pronásledování zemědělských strojů bylo mým letním
celodenním koníčkem. Během školy pak v první i druhé třídě naplňovala můj
čas má první dětská láska, dívka z mé lavice.
Dnes, když je mi 19 let a na to vše se zpětně dívám, je to úsměvné. Sice jsem se
potají s onou dívkou hubičkoval ve stínech chodeb naší školy, ale jakmile nastal
například den, kdy jsme se měli jít do městského bazénu učit plavat, v šatnách
se mi zalíbili nahatí kluci. Pravda je, že i v létě, když jsme se s kamarády koupali
nahatí v rybníce, jejich těla poutala mou pozornost více než ta dívčí. V té době
mi to ale nedocházelo. Možnost, že by spolu mohli být chlapec s chlapcem
nebo dívka s dívkou, jsem vůbec neznal.
Pravda mi začala docházet až někdy ve 13 letech s ohledem na jedny letní
prázdniny, kdy jsem se poprvé zakoukal do kamaráda mé sestřenice, který jí
byl přát k 16 narozeninám. Opékali jsme u ohně buřty a já ho jako 10letý kluk
škádlil a otravoval a on mě zas pronásledoval po zahradě a dělal se mnou různé
skopičiny. V ten čas mi to samozřejmě nijak zvláštní nepřišlo. To až tehdy, jednoho dne, kdy jsem už jako tenageer v šatnách opět více koukal po spolužácích
než po holkách a pojem gay, buzerant a homouš jsem znal z nadávek kluků, mi
docházelo, že mě ten kluk přitahoval, že se mi líbil. Bylo to pro mě těžké, ale
uvědomil jsem si, že já jsem tím slovem, co sloužilo jako urážka. Jsem gay! Cítil
jsem se špatně, provinile, jako ten jiný, divný. Velmi mě to uvěznilo, uzavřelo
a odřízlo od světa.
Bylo těžké s tím žít, zvláště když doma něco takového bylo tabu a ve škole jsem
byl šikanován, protože spolužáci o mé pravé identitě něco tušili. Přeci jsem se
musel někomu svěřit. Jako první jsem to řekl své nejlepší kamarádce, byla a je
jako moje sestra. Řekl jsem jí to vlastně úplně nenápadně. Někdy v osmé třídě
jsme si často psali maily a v nich příběhy, jak někam letíme na dovolenou a co
tam děláme. Ze mě pak jednou vypadlo, že jsem byl s jedním sexy klukem
na pláži a že to byla hrozná romantika. A od té doby už o mně věděla pravdu
a chovala se, jako kdyby to věděla odjakživa, bez dalších otázek, připomínek,
což jsem velmi ocenil. Pak se to ještě dozvěděl můj spolužák v lavici. Tomu
jsem to naznačil při procházce za školou slovy „ copak dneska normální kluk
poslouchá ABBU?“ a taky mu to bylo jasné. Nesmál se mi, pochopil to a vzal
mě takového, jaký jsem. Z kluků byl ale jeden z mála, snad jediný.

Oba mě pak donutili říci to i doma. Ale jak? Bylo to tak těžké! Cítil jsem se
hloupě a provinile, jako bych něco hrozného provedl. Když mi pak došlo, že
jsem nevinný, že to tak prostě v životě někdy je, přišlo mi hrozně smutné, že za
něco tak – normálního – může být člověk vlastní rodinou odsouzen.
Jednoho dne jsem se nakonec odvážil. Mamka měla odpolední, domu měla
přijít až pozdě večer. Využil jsem toho a napsal ji nejdřív smsku, že ji potřebuji
něco důležitého říci, snad proto, abych ji připravil. Domu přišla celá nervózní,
co se stalo. Posadil jsem ji doma ke stolu v kuchyni a řekl jsem ji, jak to
cítím a že jsem nejspíš gay. Ona se nejdřív jen usmála a kroutila odmítavě
hlavou. Já pomalu pokračoval a dával ji důkazy, proč to tak je. Znechutila se.
Nepředstavila si jako první to, že bych žil s nějakým klukem ve štěstí a lásce.
První, co ji napadlo, byl odporný sex dvou chlupatých chlápků v latexu. K tomu
obrazu mě připoutala, ani nevěděla jak. Šel jsem spát se slzami v očích, smutný
a zklamaný, že to nevzala dobře, že mě neocenila za mou statečnost to říci, že
mi nedokázala, že i tak mě má ráda.
Druhý den se chovala jako by se nic nestalo. Trvalo dlouho než se s tím smířila.
Dál pokračovala v otázkách, co holky apod. Dál mi tvrdila, že jsem si to jen
namluvil, že jsem to viděl v televizi a že si to rozmyslím a že jsem hloupý,
když si na něco takového hraji. Ani nevěděla, jak moc mě ta slova bolela. To
byl nejspíše čas, kdy jsem k ní ztratil tu důvěru, kterou jsem k ní měl jako
malý hoch. Postupně mě ale pochopila a vzala takového jaký jsem, i když stále
s určitým odstupem. Na řadě byl zbytek mé rodiny a lidé v okolí.
Chtěl jsem to říci i otci, ale mamka mě odradila. Měla jistě pravdu. On něco
takového zásadně odmítal. Dělal a dělá si z homosexuálů legraci, uráží je, kde
jen může, odsuzuje a zatracuje. To bylo něco, co mě samotného odrazovalo
od toho, abych mu to řekl a čas plynul a nenaskytovala se žádná příležitost to
udělat.
Opět bylo léto, myslím že v čase deváté třídy. Byli jsme na chatě. Já, mamka,
taťka i celá rodina, tetičky a strýcové, už dospělí bratranci a sestřenice. Byl jsem
tam s nimi a v klidu si povídal o všem možném. Vždy mě jen zarazily otázky
o holkách, odpověděl jsem diplomaticky , „nic“ a tím to vždy skončilo. Říkal
jsem si, že až se doznám, už takové hloupé otázky nebudou a já konečně budu
i mezi svou rodinou tím pravým člověkem bez přetvářky. Budu jim moci vše
říci a pravdivě na vše odpovědět. Velmi jsem po tom toužil. Trápil mě ten pocit,
kdy jsem byl obklopen davem lidí a vlastně sám.

Jenže toho večera se všichni ošklivě pustili do homosexuálů, do jejich životního
stylu a vůbec do jejich podstaty samotné. Tolik to bolelo. Seděl jsem tam mezi
nimi. Mluvili o lidech jako já, mluvili o mně, pomlouvali mě, uráželi, odsuzovali a já nemohl nic říct. Jen co se v rádiu ozvala písnička od Eltona Johna,
táta rádio vypnul a už se do něj hanlivě opřel. Bylo po mých nadějích. Nemohl
jsem mu to říct a nemohu. Přeci jsem se mu to dál snažil jaksi naznačit, ale
nikdy to nepochopil, pochopit nechtěl. Řekl jsem si tedy, že mu to povím až
při příležitosti, kdy si domu pozvu svého přítele, abych ho rodičům představil.
Dřív to nemá cenu. Otec je tak tvrdohlavý, že by mi ani nevěřil. A kdo ví,
možná nikdy nikoho nepoznám a nebude třeba brát tátovi iluzi, že jednou
budu žít jako normální chlap.
Základní škola už skončila a já nastupoval na střední školu. Věděl jsem, jak
hrozně bolí a svíjí ten pocit osamění, když jsem na základce i doma hrál
někoho jiného, respektive sám sebe skrýval za tím, za koho mě ostatní chtěli
mít. A i když jsem často v okolí dál slýchával a slýchávám urážky na gaye (na
ulici, ve škole, na webu v diskuzích apod.), rozhodl jsem se i s možností ztráty všeho nastoupit na střední jiným stylem. Stejně by o mně tušili, že jsem
gay. První týden v nové škole jsem se tedy doznal, všem a nahlas, že jsem gay.
Spolužačky se mě hned ujaly a v jejich kruhu jsem našel skvělou partu. U kluků
to chvíli trvalo. Byli tací, co si mě nejdřív dobírali, tací, co se mi s posměšky
vyhýbali, ale i tací, co se za mě postavili a jistý čas mě chránili. Nakonec jsem
ale na škole zapadl dobře – se všemi. Jistě, nějaké spory byly, ale ne kvůli mé
orientaci. Stále mě trápil a trápí fakt, že lidé kolem nejsou tak tolerantní, jak
tvrdí, dokonce ani moje rodina ne. To je důvod, který mě někdy nutí k útěku
do lesů nebo do sebe sama. Důvod, který odhání můj spánek a já stovky noci
probrečím. I přesto jsem na střední otevřel skvělou kapitolu svého života, opět
radostného a svobodného, kdy mě všichni poznali, jaký opravdu jsem se vším
všudy. Nelituji svého přiznání přes vše dobré i zlé, žijeme jen jednou! Bohužel
se nyní píšou poslední řádky této kapitoly, jelikož mířím na vysokou. Ale
doufám, že i tam naleznu stejně tolerantní spolužáky, nějaké přátele a kdo ví,
třeba už i tu pravou lásku.

Gay skejťák
Blnoder1, student grafické školy EDUSO.
Budu vám vyprávět svůj coming out, který měl dobrý začátek, ale i špatné
chvíle. Když mi bylo 14 let, tak jsem začal jezdit na skejtu a hrozně mě to baví
až dodnes. Jednoho dne jsem začal mít takový pocit, že se mi trochu líbí kluci. Tak jsem o tom přemýšlel, jestli se mi fakt líbí. Díval jsem se na kluky ve
skateparku i na své kamarády a uvědomil jsem si, že se mi fakt líbí kluci a že
mě i vzrušují. Nechtěl jsem to nikomu říct, protože jsem měl strach, že se mi
budou smát. Držel jsem to v sobě nejmíň rok a hrozně mě to deptalo, čím
dal víc. Chtěl jsem to říct nejprve svému nej kámoši, který byl hodný a bral
mě jako bráchu. Sedli jsme si sami na lavičku a já mu řekl, že jsem gay. Úplně
v pohodě to vzal a slíbil mi, že to nikomu nepoví. Takže díky bohu to dopadlo
dobře. Vůbec jsem to nechtěl říct rodičům. Ale poté co táta jednou viděl doma
na stole můj obrázek, jak se líbají dva kluci, musel jsem tátovi povědět pravdu
a on to nakonec vzal dobře. Za měsíc jsem to řekl svým kámoškám i kámošům.
Měl jsem bohužel jednoho kámoše, který všechno rozkecával. Pověděl jsem
mu o své orientaci a on najednou ztuhl a poté se mnou nebavil. Druhý den
jdu do skateparku a náhle slyším kluky, kteří se ptali, jestli jsem gay. Skoro celý
skatepark o mně věděl, i dodnes ví. Byl jsem naštvaný, tak jsem si nechal poradit od svého nejlepšího kámoše. Ten mi poradil, abych je ignoroval a hleděl
si svého. Když jsem přijel další týden do skateparku, tak to zase začalo. Ale mí
kámoši ostatním vysvětlili, že je to od nich hloupé, jak se ke mně chovají. Od
té doby byl díky bohu klid a každý si hleděl své jízdy. Takže vám, mladí či starší
queeři, dám radu: Říkejte to lidem, kterým důvěřujete a o kterých víte, že to
jsou praví přátele a lidi, kteří to pochopí a kterým to nevadí.

18 let v pekle
Shira.
Že život je plný překvapení, ví každá z vás, a že ne vždy jsou ta překvapení
příjemná, víte určitě taky. Jen ten můj život mi občas připadá jak z nějaké
tragikomedie. Narodila jsem se jako docela obyčejný kluk a začátek mého
dětství byl také docela obyčejný. Všechno začalo až pubertou, kdy už děti nejsou jenom děti, ale začínají se rozlišovat na kluky a holky. Hlavou se mi motaly
smíšené pocity, co se to se mnou vlastně děje, tělo se měnilo, vztahy se měnily.
Holky a kluci se začali vzájemně stranit, jako by dva po sobě jedoucí vlaky
narazily na výhybku a každý se vydal jiným směrem. Ještě mělo ale uběhnout
spoustu času, než jsem zjistila, že sedím v tom na špatné koleji.
Pocit, že „něco je špatně“ dostanete hned, problém je zjistit, co vlastně špatně
je. Ve škole jsem byla outsider, s klukama jsem se nebavila, holky mě mezi sebe
nebraly. Byla jsem z toho zmatená, zmatená, proč mě nic z těch klučičích věcí
nebaví, proč holkám závidím a ani vlastně nevím co, obdivovala jsem jejich
krásu a brzy poznala, co to vlastně znamená láska. První držení rukou, první
polibky. Dělala jsem to, co „bylo správné“ a mně se to i líbilo. Čas plynul, okolí
mělo radost, jaký to krásný muž ze mě vyroste, našla jsem si první vážnější
vztah (tak jak jen ve 14 může být :D) a byla jsem postavena do role muže
ochraňovatele. Zamilovanost může být velice silná, ale na některé věci nestačí,
nemohla jsem už dál přehlížet své tajné převlékání a podivné myšlenky. Ze
vztahu jsem se rozhodla vycouvat. Nastal čas zjistit, co to vlastně se mnou je,
a už to začít opravdu řešit.
Díky internetu bylo jen otázkou času, než jsem se dostala k pojmu transsexualismus a se zatajeným dechem jsem hltala každou informaci, kterou jsem
jen dokázala najít. Dokonce byly k nalezení i příběhy transžen, které popisovaly svůj život. Nacházela jsem se v nich, dokud jsem nenarazila na jeden zádrhel. Všechny ty ženy měly heterosexuální orientaci, proč se mě teda líbily
holky a tak snadno jsem se do nich dokázala zamilovat? Může vůbec existovat
transžena a zároveň lesba? Nejsem přeci jenom nějaký úchyl, co by se měl léčit?
Dnes na to vzpomínám s úsměvem na rtech, ale tehdy to byly probrečené noci
a promlčené dny. Odsoudila jsem se za hnusného úchyla a při výběru střední
školy jsem šla podle přání rodičů na průmyslovku.
A takhle jsem se dostala na školu, kde z 300 studentů bylo 7 holek. Nejlepší
rozhodnutí mého života, první dva měsíce jsem měla neustále bolesti břicha ze
strachu z mých spolužáků.

Netrvalo dlouho a došlo mi, že některé věci si v životě prostě nevyberete a nijak
se jim nevyhnete, neutečete před nimi ani je nijak neskryjete, ať budete dělat
cokoliv. Skrývat jsem to v sobě už nedokázala, přijala jsem fakt, že jsem hříčka
přírody a začala zjišťovat, co budu muset všechno udělat, abych se dostala na
druhou stranu. Návštěva specializovaného sexuologa pod 18 let jen v doprovodu rodičů. Tím byla vyřešena otázka, kdy jim to mám říct. Ani nevím, jak
dlouho jsem sbírala odvahu to oznámit mamce, měsíc to určitě byl. Když jsem
konečně našla tu správnou chvíli a i dostatek odvahy, se slzami v očích jsem
jí všechno povyprávěla. S brekem mi nakonec slíbila pomoc a že to oznámí
i taťkovi, se kterým jsem neměla zrovna nejlepší vztah.
Po několika návštěvách doktorky mi došla další životní pravda, a to, že nikdy
nedostanete nic bez dřiny, zadarmo a všechno si naopak musíte vyrvat v zubech
pro sebe. V téhle době jsem pořád byla pro všechny kluk a právě největší krok
pro všechny translidi je jejich coming out a kdy začnou žít „fulltime“ (začnou
vystupovat všude jako své zvolené pohlaví). Určitě všechny znáte pocity, kdy
stojíte před zrcadlem a připadáte si moc tlustá, moc hubená, vysoká, malá, pihatá a já nevím co ještě. Translidé stojí před tím zrcadlem s hrůzou v očích, jak
sakra provedou svojí přeměnu. Šla jsem na to po malých krocích, vlasy jsem
naštěstí měla už z dřívější doby (sláva metalu!!), začala jsem se oblíkat unisex.
Pak ovšem přicházejí změny, které si už okolí pomalu začne všímat. A já blbá si
na tělocvik zapomněla kalhoty a měla jsem jen kraťasy…
Ty vole! Čumte na něho! Vždyť má oholené nohy! No fakt! Sakra! *přejede
rukou po mém lýtku* Hladké, jak má moje mladá!
Hlavní téma týdne bylo určeno. Podobně dopadly první pokusy s líčením.
Hej ty! Ty máš namalované oči?
Noo, já jsem gothic, já musím.
Aha, tak to jo.
Ale kluci, ač byli značně citově zabednění, začali mít už jakési podezření, za
mými zády se shlukovali do skupinek a dumali nad tématem, nevypadá nějak
moc jako holka?
Nadešel čas a já se rozhodla začít svůj fulltime, napsala jsem krátký vysvětlující
email třídní učitelce, oblékla jsem se co nejméně výstředně a s bušícím srdcem
se vydala na cestu. Učitelka byla natolik prozíravá, aby oznámila mojí přeměnu
ostatním učitelům a dokonce třídě.

Trvalo chvíli, než se novinky roznesly, ale zanedlouho se chodili kluci po skupinkách dívat na „tu novou holku“, a to doslova, postavili se do dveří, koukali,
pronesli pár poznámek o homosexualitě a jak dnešní svět není normální a pak
se vystřídali s další skupinkou. V podobném duchu pokračovalo pár následujících týdnů, výkřiky „buzno!“ byly běžnou součástí přestávek, stejně tak
sborové ukazování prstem „hej ‚kočko‘ máš to ráda do zadečku?“, samozřejmě
se našlo i několik takových, co jednoduše přišlo za mnou a začalo se vyptávat „Takže ty jsi holka? Řekni mi něco o tom.“ Někteří to ani nemysleli nijak
špatně, ale poslouchejte tohleto několikrát denně.
Časem ale tohle vše pominulo, já se začala více měnit, první piercingy, malá
rýsující se prsa, dokonce jsem se naučila používat ty zatracené tekuté linky
a spoustu dalších věcí šlo tak nějak samo automaticky, úsměv se mi častěji
objevoval na rtech, stejně tak typické babské projevy jako „jezus, koukněte
na to koťátko, to je roztomilé!“ Těžko říct, co se spolužákům honilo hlavou,
ale urážel už málokdo. Všichni si zvykali na nové jméno a rod. Věci, které
zezačátku vypadaly tak beznadějně, se pomalu měnily k lepšímu, samozřejmě
to nikdy nebylo zadarmo a chtělo to čas.
Když už jsem začala být se sebou tak nějak spokojená, začala jsem řešit znovu
svoji orientaci. Nebudu vám tajit, že jsem se zalíbila jednomu klukovi z vedlejší
třídy, byl odlišný od ostatních, měl na věci jiný pohled a než něco řekl (jakkoliv velká blbost to byla), šlo poznat, že nad tím přemýšlel! Nikdy předtím
jsem vlastně neměla možnost to s klukem zkusit, tohle byla ideální příležitost,
možná nakonec přeci jenom nejsem lesba!
Vyšlo najevo, že je to nezkušený panic a víceméně všechno jsem ho musila
učit já, brzy jsem nakonec poznala, že se mi to vlastně ani nelíbí, že to není
vůbec to, co jsem cítila k něžnějšímu pohlaví, a tak moje hetero fáze skončila
dřív, než vůbec začala. Takže jsem teda fakt lesba… no, ale jak teď mám randit
s lesbama? To jí mám říct, ahoj, strašně se mi líbíš, mimochodem, místo prsou
mám i penis?! A to se dostávám k hlavnímu problému přeměny, a to, že to
všechno strašně dlouho trvá, doktoři dávají příšerné dlouhé termíny, jako by
vlastně o nic nešlo, operace pořád v nedohlednu, ačkoliv nemám se vzhledem
žádné problémy a před zrcadlem se obdivuju, jak jsem sexy a jak je špatné, že
se nemůžu naklonovat. Stejně skončím u toho, co mám mezi nohama. Láska
si ale nakonec vždy cestu najde a já děkovala, že existují mezi námi i bi holky,
i dyž občas máte pocit, že ty by šly s čímkoliv, co má dvě nohy.

Je mrazivý leden a já se zahřívám svou historicky první návštěvou v lesbi klubu. Rozhlížím se kolem sebe a cítím radost, vzpomínám, jak jsem ještě před
několika lety byla přesvědčena, že jsem úchyl. Jsem ráda, že pravda si našla
cestu. Povídám si s jednou milou blondýnkou a měníme si čísla. O dvě rande
později, ležím na její posteli a ona mi stahuje tričko a rozepíná podprsenku,
začínám se třást, její ruce se blíží k mému opasku, zastavuji ji a říkám… Počkej,
já, já ti musím něco říct, víš, já nejsem úplně holka, já jsem transsexuální holka
a ještě před operací.
Vážně? A proč jsi mi to neřekla dřív?
Protože… protože já nechci být trans, já chci být holka. Promiň, že jsem ti to
neřekla, nevadí ti to?
Dopovídám a po tváři mi tečou slzy, musím vypadat příšerně.
Ovšem nedostává se mi žádné odpovědi, místo toho se její rty znovu přiblíží
k mým a začnou mě líbat. Zní to jako happy end, ale takhle to končí v jednom
případu z deseti, většina holek jednoduše ztratí zájem a já je za to neviním.
Jeden coming out za druhým, pokaždé s rozdílným výsledkem, jsou i horší
věci, říkám si… a mám pravdu.
O pár měsíců později ležím v nemocnici, doktor mi právě oznamuje, že mám
cukrovku prvního typu. O týden později sedím v čekárně své endokrinoložky,
přinesla jsem jí výsledky z hematologie, vychází najevo, že mám krevní mutaci,
kvůli které nemůžu brát hormony, které jsou životně důležité k mojí přeměně,
po tolika krizích najednou vypadá, že opravdu bude konec, dead end. Nakonec mi nasadí experimentální léčbu, o které se vlastně ani neví, jaká má
rizika a jaké výsledky, ale hlavně má cesta neskončila. Operace bude již brzo
a já si slibuju konec s coming outy, jsem rozhodnutá žít „stealth“, už nikomu
nechci říkat o své minulosti, přináší to jenom problémy. Chci konečně žít jako
obyčejná, úchylná lesba. Zároveň se ale nemůžu zbavit pocitu, že život mi nachystal poněkud jinou budoucnost a má cesta teprve začíná.

Napoleon
Pavel, bratr studentky FSS MU.
Začal jsem chodit do nové práce. Kanceláře máme ve výškové budově v Praze,
je tam malá kuchyňka a v té se kromě vaření nápojů drbe všechno možné.
Při jednom takovém „vaření“ jsem se setkal s člověkem, který byl na výšku
překvapivě malý. Napoleon, řekl jsem si, byl malý a ani se nesmál. Přišlo mi na
něm několik věcí zvláštních. Kromě jeho výšky to bylo to, že chodil do práce
v neobvyklém oblečení. Při jednom uvolněném rozhovoru jsem v kolektivu
pronesl: „Voblíká se jak buzerant.“ mému úžasu se začalo osazenstvo tomuto
rádoby vtipu smát, a to neadekvátně jeho nízké kvalitě. „Ty to ještě asi nevíš,
ale on opravdu je, „řekl mi jeden z kolegů. Trochu jsem se zastyděl. „A jak ses
to dozvěděl?“ zeptal jsem se.
Kolega spustil: „No, když tady začal pracovat, tak chodil v kožené bundě a upnutých džínách. V kanceláři se vždy převlékl – jako kdyby jednu masku sundal
a jinou si nasadil. Ale pak se při jednom z jeho telefonátů rozloučil slovy: taky
se těším, tak večer. Zeptal jsem se, kdo to byl. A odpovědí bylo: S přítelem
jdeme večer do kina. Od té doby už masku nesundával ani nenasazoval.“
Takže větička „S přítelem jdeme večer do kina“ byla přiznáním. A Napoleon
dobře věděl, proč to řekl právě tomu upovídanému kolegovi. Jako ve filmu Krokodýl Dundee: „Když mám nějaký problém, tak to řeknu barmanovi, barman
to řekne všem a je po problému.“ Přezdívka Napoleon zůstala, ale už o něm
neříkáme, že je divný. Není. Je prostě gay. A vlastně ho obdivujeme za to, jak
se ke všemu postavil.

Chyba
Jana, matka studentky FSS MU.
Ve firmě se 2600 zaměstnanci se implementoval nový systém mezd. Jednalo se
o složitý a náročný proces, který znamenal několikaměsíční intenzivní práci
v podstatě od rána do noci. Tým, který se implementací zabýval, byl unaven
a vyčerpán prací a s ní souvisejícími kontrolami, které hlídaly soulad informací ve starém a v novém systému. Když došlo ke zjištění první nesrovnalosti,
začalo pátrání po příčině. Stále dokola se hledala chyba a nikdo nemohl zjistit,
proč v novém systému jsou jiná data než ve starém. Po dvou dnech se zjistilo,
že se jedná o chybu, která ukazuje k jednomu zaměstnanci. V novém systému
totiž byly dvě mzdy dvou různých zaměstnanců odesílané na jeden stejný účet
a to způsobilo nejasnosti. Při pátrání se ukázalo, že již ve starém systému si dva
lidé, dva muži, nechávali posílat mzdu na jeden účet. Je to chyba? Nebo to tak
má být?
Ukázalo se, že je vše v pořádku. Partneři si zkrátka nechali posílat mzdu na
jeden účet. Kdyby to byli manželé, nikomu by to nepřipadalo divné. Ale naše
vlastní omezenost způsobila, že jsme dva dny věnovali hledání chyby, která
vůbec chybou nebyla. Jedinou chybou bylo naše stereotypní myšlení, které nebralo v úvahu fakt, že dva muži, kteří spolu žijí, si nechávají posílat mzdu na
jeden účet.
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